
 
УКРАЇНА 

Коломийська міська рада Івано-Франківської області 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання погоджувальної ради  

 

25 жовтня 2022 р.                                                                                       10:30 год. 
 

 

ПРИСУТНІ: 

Міський голова: Богдан Станіславський, головуючий на засіданні 

Депутати міської ради: Галина Беля, Тарас Боднарук, Андрій Божик, Тарас 

Гнатишин, Світлана Голдищук, Євгеній Заграновський, Ігор Костюк, Сергій 

Коцюр, Максим Мензатюк, Олег Романюк, Сергій Федчук 

Начальник «Секретаріату ради»: Світлана Бежук 

 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Додаткові питання, пропоновані до включення до порядку денного 3 

пленарного засідання 36 сесії Коломийської міської ради та продовження 

розгляду питань 2 пленарного засідання 36 сесії Коломийської міської ради 

 

Порядок денний 

1 Про повернення до загального додаткового питання №8 «Про 

дострокове припинення повноважень депутата Коломийської міської 

ради восьмого демократичного скликання» 

2 Д.1. Про надання згоди на передачу об’єктів з державної власності у 

комунальну власність Коломийської міської територіальної громади 

3 Д.2. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.07.2022 р. 

№2051-34/2022 «Про доповнення до рішення міської ради від 

18.11.2021 р. № 1390-22/2021 «Про затвердження Плану діяльності з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік» 

4 Д.3. Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації 

«Детальний план території по вул. Федора Достоєвського в місті 

Коломия (з внесенням змін в схему зонування) Коломийської міської 

територіальної громади, Коломийського району, Івано-Франківської 

області» 

5 Д.4. Про прийняття на баланс управління земельних відносин та 

майнових ресурсів міської ради нежитлового приміщення м.Коломия, 

вул.Привокзальна, 2 

6 Про звернення Коломийської міської ради до Прем’єр-міністра України 

Дениса Шмигаля 

 

 



Продовження розгляду питань 2 пленарного засідання 36 сесії міської ради 

 

1. СЛУХАЛИ: Про повернення до загального додаткового питання №8 

«Про дострокове припинення повноважень депутата Коломийської міської ради 

восьмого демократичного скликання» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: повернутись до розгляду загального додаткового питання №8 

порядку денного 2 пленарного засідання 36 сесії 

Погоджено. 

 

Додаткові питання, пропоновані до включення до порядку денного 3 

пленарного засідання 36 сесії міської ради 

 

2. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання згоди на передачу об’єктів з державної власності у комунальну 

власність Коломийської міської територіальної громади» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Сергій Коцюр, Максим Мензатюк 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 3 пленарного 

засідання 36 сесії . 

Погоджено. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 26.07.2022 р. №2051-34/2022 

«Про доповнення до рішення міської ради від 18.11.2021 р. № 1390-22/2021 

«Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 

на 2022 рік»» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський  

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 3 пленарного 

засідання 36 сесії. 

Погоджено. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації «Детальний 

план території по вул. Федора Достоєвського в місті Коломия (з внесенням змін 

в схему зонування) Коломийської міської територіальної громади, 

Коломийського району, Івано-Франківської області»» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський, Сергій Коцюр 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 3 пленарного 

засідання 36 сесії. 

Погоджено. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про прийняття на баланс управління земельних відносин та майнових ресурсів 

міської ради нежитлового приміщення м.Коломия, вул.Привокзальна, 2» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 3 пленарного 

засідання 36 сесії. 

Погоджено. 



6. СЛУХАЛИ: Про внесення до порядку денного додаткового питання 

«Про звернення Коломийської міської ради до Прем’єр-міністра України 

Дениса Шмигаля» 

ВИСТУПИЛИ: Богдан Станіславський 

ВИРІШИЛИ: внести проект рішення до порядку денного 3 пленарного 

засідання 36 сесії та розглянути першим у порядку денному. 

Погоджено. 

 

 

 

Міський голова                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ 

 

 

Протокол вела: 

Начальник «Секретаріату ради»                                             Світлана БЕЖУК 


